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بررسی اثر مولفههای فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی
کارشناسان ترویج کشاورزی
3

حمید کریمیگوغری ،*1احمد رضوانفر 2و سید یوسف حجازی
 ،1مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل،
 ،3 ،2استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -01/11/11 :تاریخ تصویب)01/12/21 :

چکیده

فرهنگ سازمانی میتواند به عنوان بستری مناسب برای انگیزش و بهکارگیری استعداد و
توانایی کارکنان نقش مهمی در افزایش عملکرد شغلی آنان ایفا کند .این پژوهش پیمایشی ،با
هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی استان
کرمان انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  181نفر از کارشناسان شاغل در
بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بود که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای با انتساب
متناسب و جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  123نفر بهعنوان نمونه تعیین گردید .ابزار تحقیق،
پرسشنامهای بود که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان دانشگاه تهران بهدستآمد.
همچنین پایایی مقیاسهای پرسشنامه پس از انجام پیشآزمون و با استفاده از آمارهی آلفای
کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .در نهایت دادهها به وسیله نرمافزارهای  SPSSwin20و
 LISREL8.5تجزیه و تحلیل گردید .نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری
بین تمامی مولفههای فرهنگ سازمانی (مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت) با
عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی در سطح یک درصد وجود دارد .همچنین نتایج
مدل سازی معادالت ساختاری نشان داد که فرهنگ سازمانی با ضریب مسیر  1/76و مقدار

t

برابر با  7/21اثر مثبت و معنیداری بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی دارد،
بهطوریکه فرهنگ سازمانی توانایی تبیین  14درصد از تغییرات عملکرد شغلی کارشناسان
ترویج کشاورزی را دارا میباشد.
واژههای کلیدی :مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری ،رسالت.
شغلی کارکنان آن است

مقدمه

(Barati-Ahmadabadi et al.,

امروزه دغدغه اصلی سازمانها بهکارگیری هر چه

) 2010الزم است عوامل تاثیرگذار بر آن ،مورد بررسی

بیشتر نیروی انسانی به عنوان مهمترين منابع سازمان در

قرار گیرند .يكی از مهمترين عوامل موثر بر عملكرد

جهت اهداف سازمانی میباشد ).(Rahimi et al., 2009

شغلی ،فرهنگ سازمانی است .بهطوریکه صاحبنظران

از آنجا که حیاتیترين مسئله در هر سازمانی عملكرد
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شخصیت به فرد میدانند که نقش مهمی در شكلگیری
رفتار (فردی و سازمانی) دارد (.)Nanchian et al., 2008
بهطوریکه بهبود فرهنگ سازمانی در نهايت منجر به
بهبود مقیاسهای کیفی عملكرد سازمانی خواهد شد
(.)Denison et al., 2006; Smerek & Denison, 2007
عملكرد شغلی به معنای درجهای است که کارکنان
مشاغلی را که در يك شرايط کاری معین به آنان واگذار
شده است؛ انجام میدهند ( )Suliman, 2007يا به
عبارتی میزان حصول و بازدهی که به موجب اشتغال فرد
در شغلش (اعم از خدماتی ،آموزشی و تولیدی) کسب
میشود ،برمیگردد (.)Sajadi & Omidi, 2009
بهطورکلی نقطه مشترک تمام تعاريف در مورد عملكرد
شغلی نحوه و میزان انجام وظايف و مسئولیتهای محوله
توسط فرد میباشد (

;Hedjazi & Shams, 2005

 )Moorhead & Griffin, 2010که اين ديدگاه معیار
سنجش عملكرد شغلی در اين تحقیق منظور شده است،
بهطوریکه میزان عملكرد شغلی کارشناسان ترويج
کشاورزی در قالب چهار شاخص؛ ويژگیهای شخصیّتی،
مهارتهای انسانی ،مهارتهای ادراکی و مهارتهای فنی
ارزيابی گرديد که بهصورت زير تعريف میشوند:
 ويژگیهای شخصیّتی :منظور رفتار و خصوصیاتشخصیّتی فرد شامل الگوهای ثابت فكری ،عاطفی و
رفتاری فرد میباشد.
 مهارتهای انسانی :توانايی فرد جهت همكاری وانجام دادن کار به کمك ديگران يا همفكری و ايجاد
ارتباط با آنان میباشد.
 مهارتهای ادراکی :شخص فارغ از ويژگیهایفردی ،دارای برخی از ويژگیهای رفتاری است که متاثر
از سازمان است.
 مهارتهای فنی :توان بهکار بردن ابزار ،شیوهها ودانش مورد نیاز برای اجرای امور توسط فرد میباشد
(.)Valipour-Halabi et al., 2010
از سوی ديگر فرهنگ سازمانی مجموعهای از
ارزشها ،باورها ،ادراکات و شیوههای تفكر است که
اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند ( Daft,
 .)2009بهعبارتديگر فرهنگ سازمانی؛ توافقات عمومی
درباره هنجارهای اجتماعی ،انتظارات ،ارزشها ،مفاهیم و

ادراکات کلیدی برای درک رفتار فردی و اثربخشی
سازمانی است ( .)Glisson et al., 2008به سبب ماهیت
پیچیده فرهنگ سازمانی ،نظريه و چارچوب يكسانی
برای بررسی و شناسايی آن وجود ندارد ( & Fey
 )Denison, 2003با اين وجود ،يكی از جديدترين و
رايجترين مدلهای شناسايی و اندازهگیری فرهنگ
سازمانی ،مدل فرهنگ سازمانی دنیسون است که امروزه
بسیاری از سازمانها برای شناخت ضعفها و قوتهای
فرهنگ سازمانی خود و توسعه آن به اين مدل
رویآوردهاند ( Ghorbani et al., 2009; Barati-Marnani
 .)et al., 2010از نظر دنیسون ،فرهنگ سازمانی به عقايد
زيربنايی ،ارزشها و مفروضات هر يك از اعضای سازمان
و اعمال و رفتارهايی که از خود نشان میدهند و روی
آن تأکید میورزند ،اطالق میشود ( & Ghayour
 .)Tavassoli, 2009مدل مزبور دارای چهار شاخص
درگیرشدندرکار (مشارکت) ،سازگاری (ثبات و
يكپارچگی) ،انطباقپذيری (انعطافپذيری) و رسالت
(مأموريت) است ( .)Casida, 2008دنیسون شاخصهای
فرهنگ سازمانی را به صورت زير معرفی میکند:
 درگیرشدندرکار (مشارکت)؛ بدين معناست کهکارکنان به کارشان تعهد دارند و احساس مالكیت
میکنند؛
 سازگاری (ثبات و يكپارچگی)؛ به سیستمها وفرآيندهای سازمانی اشاره دارد که موجب افزايش
همترازی و کارايی میشوند؛
 انطباقپذيری (انعطافپذيری)؛ نشاندهندهیظرفیت سازمان برای تغییر و واکنشهايی است که
سازمان در برابر موقعیتهای خارجی دارد و
 رسالت (مأموريت) يك سازمان بیانکنندهی ايناست که چرا سازمان وجود دارد و به کجا بايد برسد
(.)Gillespie et al., 2008
با توجه به اينكه مدل دنیسون بر اساس رفتار بوده و
طراحی آن در محیطهای کاری انجامشدهاست
( ،)Rezvani & sahamkhadam, 2011در پژوهش
حاضر ،ابعاد فرهنگ سازمانی معادل مدل دنیسون در
نظر گرفته شده است.
. Denison
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بهطورکلی در زمینهی رابطه فرهنگ سازمانی و
عملكرد شغلی تحقیقات متعددی صورتگرفتهاست که
در ادامه به برخی از مهمترين آنها اشارهمیشودChien-:
 )2009(Mingدر پژوهشی به بررسی ويژگیهای فردی،
شبكههای بینفردی ،فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی
پرداخته است .نتايج حاصل از اين پژوهش حاکی از آن
است که :فرهنگ سازمانی ،اثر مثبت و معنیداری بر
عملكرد شغلی دارد .نتايج پژوهشی از  )2009( Ojoتحت
عنوان «بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد شغلی
کارکنان» حاکی از آن است که؛ رابطه مثبتی بین
فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی کارکنان وجود دارد.
 )2009( Irfan et al.در پژوهشی تحت عنوان «فرهنگ
سازمانی :تاثیر آن بر روی عملكرد شغلی کارکنان زن»
به اين نتیجه دستيافتهاند که؛ فرهنگ سازمانی ،اثر
قوی بر روی عملكرد شغلی کارمندان زن ،داردLin .
( )2008در پژوهشی به اين نتیجه دستيافتهاست که؛
مولفههای فرهنگ سازمانی اثرات مثبتی بر روی فرآيند
مديريت دانش دارند ،که فرآيند مديريت دانش نیز به
نوبه خود تاثیر مثبتی بر عملكرد شغلی داردYilmaz & .
 )2008( Erganتأثیر ابعاد مدل فرهنگ سازمانی
دنیسون بر عملكرد سازمانها را مورد مطالعه قرار دادند.
در اين پژوهش مشخص شد که برای بعد انطباقپذيری
بیشترين امتیاز و بعد سازگاری کمترين امتیاز
بهدستآمدهاست .همچنین ،از نتايج اين پژوهش
برمیآيد که بعد رسالت بیشترين تأثیر را بر افزايش
عملكرد شرکتهای تولیدی دارد .همچنین ،توانايی
شرکت در تولید محصوالت جديد به شدت تحت تأثیر
ابعاد انطباقپذيری و سازگاری میباشد .يافتههای
پژوهشی از  )2007( Liuتحت عنوان «بررسی رابطه بین
سبك رهبری مدير و عملكرد شغلی کارمند :اثر
واسطهای فرهنگ سازمانی» نشان داد که؛ فرهنگ
سازمانی اثر مثبتی بر عملكرد شغلی کارکنان دارد.
همچنین از میان پژوهشهای انجام گرفته در داخل
کشور میتوان به پژوهشهای زير اشاره کرد:
 )2010( Kheradmand & Nazemدر پژوهشی به
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملكرد کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال پرداختهاند.
يافتههای پژوهش حاکی از آن است که؛
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 فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی کارکنان رابطهمثبت و معنیداری با هم دارند.
 همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی (فرهنگهایمشارکتی ،سلسلهمراتبی و عقاليی) و عملكرد شغلی
کارکنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتايج پژوهشی از )2009( Etemadi & Dianati
تحت عنوان «بررسی آثار فرهنگ سازمانی ،مشارکت در
بودجهبندی و سیستمهای حسابداری مديريت بر
عملكرد مديران» مؤيد وجود اثرگذاری متغیر فرهنگ
سازمانی بر عملكرد شغلی مديران ،میباشد .همچنین
نتايج پژوهشهای  )2009( Bohairaei et al.و
 )2005( Morovati-Sharifabadi,حاکی از آن است که
بین فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی مديران رابطهی
مثبت و معنیداری وجود داردAmirkabiri & Tehrani .
( )2006در پژوهشی به بررسی اثر عوامل فرهنگی
(براساس مدل دنیسون) بر روی عملكرد کارکنان
پرداختهاند .نتايج پژوهش حاکی از آن است که بین هیچ
کدام از مولفههای فرهنگ سازمانی با عملكرد شغلی
کارکنان رابطه معنیداری وجود ندارد ،به عبارت ديگر
يعنی تاثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر عملكرد شغلی
کارکنان آنقدر پايین است که نمیتواند تاثیر بهسزايی بر
عملكرد آنها داشتهباشد .در ادامه خالصهای از
پژوهشهای انجام گرفته در زمینه ارتباط فرهنگ
سازمانی و عملكرد شغلی آوردهشدهاست (جدول .)1
جدول  -1پژوهشهای انجام گرفته در زمینه ارتباط فرهنگ
سازمانی و عملكرد شغلی
محققان
نوع رابطه
Kheradmand & Nazem, 2010; Chien;Ming 2009; Ojo, 2009; Irfan et al., 2009
مثبت و ;Etemadi & Dianati-Deylami, 2009
Bohairaei et al., 2009; Liu, 2007; Dostمعنیدار
Mohammadi et al., 2007; MorovatiSharifabadi, 2005; Mohammad-Pour et
al., 2004
عدم وجود
Amirkabiri & Tehrani, 2006
رابطه

با توجه به وسعت فعالیتهای کشاورزی و تولید
متنوع محصوالت زراعی و باغی در استان کرمان (امكان
کاشت و تولید بیش از  05نوع محصول باغی و  53نوع
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محصول زراعی) و نقش مهم و اساسی اين استان در
تأمین و تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذايی
کشور با توانمندیهايی از قبیل :رتبهی اول تولید و
سطح زير کاشت پسته در کشور و جهان (بهعنوان
دومین محصول صادراتی ارزآور کشور) ،رتبهی اول سطح
زير کاشت گردوی کشور بهصورت کامالً ارگانیك ،رتبهی
دوم تولید و سطح زير کاشت گلمحمدی کشور
به صورت کامالً ارگانیك و غیره ( Organization of
 ،)Jihad-e Agriculture Kerman-Iran, 2011نقش
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و در رأس آن
کارشناسان ترويج کشاورزی ،بهعنوان مغز متفكر و

نیرويی محرک برای رشد و تحول بخش کشاورزی
منطقه بیش از پیش آشكار میشود .بر اين اساس
پژوهش حاضر بهمنظور افزايش عملكرد اين سازمان،
بررسی رابطهی بین فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی در
میان کارشناسان ترويج کشاورزی استان کرمان را هدف
اصلی خود قرار داده است.
براساس مطالعات صورت گرفته و مرور ادبیات
موجود پیرامون اهداف مورد نظر پژوهش ،مدل مفهومی
پژوهش بهصورت نگاره ( )1طراحی گرديد و در نهايت
مورد آزمون قرار گرفت.

شكل  -1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای
کاربردی است و از حیث نحوه گردآوری دادهها از نوع
پژوهشهای توصیفی (غیرآزمايشی) و از شاخهی
مطالعات میدانی بهشمارمیآيد که به روش علی-
ارتباطی انجام شدهاست .جامعه آماری پژوهش شامل
کارمندان دارای پست سازمانی کارشناس ترويج در
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان است که تعداد
آنها برابر  115نفر میباشد .در واقع در اين پژوهش
منظور از کارشناسان ترويج کشاورزی؛ کلیه کسانی است
که دارای پست کارشناس ترويج در بخشهای مختلف
سازمان جهاد کشاورزی (از قبیل :مديريت هماهنگی
ترويج کشاورزی و ساير مديريتها و معاونتها از قبیل
معاونت بهبود تولیدات گیاهی و بهبود تولیدات دامی و
غیره) و ادارات و واحدهای تابعه آن در مديريتهای
جهاد کشاورزی شهرستانها (بهخصوص ادارههای
آموزش و ترويج) و مراکز ترويج و خدمات جهاد

کشاورزی استان کرمان میباشند .حجم نمونه با استفاده
از جدول کرجسی و مورگان 124 ،نفر تعیین شد .در
پژوهش حاضر از روش نمونهگیری طبقهای با انتساب
متناسب استفادهشدهاست بهطوریکه در ابتدا جامعهی
آماری بر اساس محل اشتغال به سه طبقه کارشناسان
شاغل در سازمان جهاد کشاورزی ،مديريت جهاد
کشاورزی شهرستان و مراکز ترويج و خدمات جهاد
کشاورزی تقسیمبندی شدند ،در مرحله بعد برای تعیین
تعداد کارشناس در هر يك از طبقات از روش
نمونهگیری تصادفی استفاده شد .ابزار مورد استفاده در
اين پژوهش پرسشنامه بوده است .روايی پرسشنامه
توسط پانل متخصصان دانشگاه تهران مورد بازنگری و
تايید قرار گرفت .برای سنجش اعتبار پرسشنامهی تهیه
شده بهوسیله يك آزمون پیشاهنگ تعداد  45نسخه از
آن توسط کارشناسان ترويج استان کرمان که در خارج
از نمونهی آماری مورد مطالعه پژوهش قرار داشتند،
تكمیل گرديد .در نهايت براساس ضرايب آلفای کرونباخ
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بهدستآمده برای قسمتهای مختلف پرسشنامه پايايی
ابزار اندازهگیری در حد قابل قبولی بهدستآمد (جدول
 .)2گويههای مربوط به فرهنگ سازمانی شامل  53گويه
است که در قالب چهار شاخص مشارکت ،سازگاری،
انطباقپذيری و رسالت مطرحشدهاست که برای
اندازهگیری متغیرهای هر يك از شاخصهای فوق از
طیف لیكرت ( =1خیلیکم و  =5خیلیزياد) استفادهشد.
میزان عملكرد شغلی کارشناسان ترويج کشاورزی نیز
براساس چهار شاخص؛ ويژگیهای شخصیّتی،
مهارتهای انسانی ،مهارتهای ادراکی و مهارتهای
فنی ،در قالب  45گويه ارزيابی گرديد .همگی اين
گويهها در قالب طیف لیكرت  5قسمتی ( =1هرگز=2 ،
بهندرت =4 ،گاهی =3 ،غالباً و  =5همیشه) اندازهگیری
شدند.
در نهايت دادهها با استفاده از نرمافزارهای
 SPSSwin20و  LISREL8.5تجزيه و تحلیل گرديد و برای
تجزيه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،آزمونهای
همبستگی و همچنین مدل معادالت ساختاری
بهرهگرفتهشد.
جدول  -2نتايج تحلیل پايايی سازههای مورد مطالعه پژوهش
تعداد گويه

مطالعه

ويژگیهای شخصیّتی
مهارتهای انسانی
مهارتهای ادراکی
مهارتهای فنی

10
12
24
1

صفت مكنون مورد

رسالت (مأموريت)

15

فرهنگ
سازمانی

عملكرد
شغلی

کرونباخ ()α

مشارکت (درگیرشدندرکار)
سازگاری (ثبات و يكپارچگی)
انطباقپذيری (انعطافپذيری)

13
15
15

ضريب پايايی آلفای

شاخص

5/10

5/03

535

درصد پاسخگويان مرد و  22/1درصد زن بودند.
يافتههای پژوهش مشخص کرد که  114نفر (31/3
درصد) متأهل و  15نفر ( 1/1درصد) پاسخگويان اين
پژوهش مجرد بودهاند .از نظر تحصیالت  05/0درصد
افراد مورد مطالعه دارای مدرک کارشناسی 10/1 ،درصد
مدرک کارشناسی ارشد و  12/2درصد نیز دارای مدرک
کاردانی بودند .در جمعیت مورد مطالعه ،تنها  4نفر (2/3
درصد) ،از افراد در رشته ترويج و آموزش کشاورزی
تحصیل کردهاند و در بین ساير رشتههای کشاورزی
بیشترين فراوانی مربوط به افرادی است که در رشته
زراعت و اصالح نباتات تحصیل کردهاند ( 23/4درصد).
به منظور تعیین رابطه هر يك از ابعاد فرهنگ سازمانی
با عملكرد شغلی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شد که نتايج حاصل از اين آزمون نشان داد که
همبستگی مثبت و معنیداری بین تمامی ابعاد فرهنگ
سازمانی با عملكرد شغلی کارشناسان ترويج کشاورزی
در سطح يك درصد وجود دارد (جدول  .)4میزان ضريب
همبستگی بین متغیر عملكرد شغلی با ابعاد مشارکت،
سازگاری ،انطباقپذيری و رسالت به ترتیب؛ ،5/525
 5/515 ،5/332و  5/504میباشد .نتايج حاصل از
جدول ( )4حاکی از آن است که با افزايش (يا کاهش)
هريك از ابعاد فرهنگ سازمانی ،عملكرد شغلی
کارشناسان نیز افزايش (يا کاهش) میيابد.
جدول  -4همبستگی بین ابعاد فرهنگ سازمانی با عملكرد
شغلی کارشناسان ترويج کشاورزی
متغیر
مشارکت (درگیرشدندرکار)
سازگاری (ثبات و يكپارچگی)
انطباقپذيری (انعطافپذيری)
رسالت (مأموريت)

ضريب
همبستگی
**

5/525
**5/332
**5/515
**5/504

سطح
معنیداری
5/55
5/55
5/55
5/55

** معنیداری در سطح کمتر از 5/51

نتایج و بحث
سن جمعیت مورد مطالعه ،حداقل  23و حداکثر 55
سال و میانگین آن  31/43سال بود و بیشترين فراوانی
مربوط به گروه سنی  31تا  55سال است که 50/1
درصد از پاسخگويان در اين طبقه قرار دارند04/3 .

روابط بین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش ،در قالب
مدل معادالت ساختاری ( )SEMتوسط نرمافزار لیزرل
برآورد گرديد .خروجی نرمافزار لیزرل در قالب شكل ()2
آورده شده است.
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شكل  -2روابط علی بین متغیرهای پژوهش با نمايش بارهای استاندارد شده

مقادير ايدهآل و مقادير گزارششده هر يك از

درونی

فرهنگ

سازمانی،

مشارکت

نشانگر

شاخصهای برازش مدل در جدول ( )3آمدهاست .نتايج

(درگیرشدندرکار) در رتبه اول قرارگرفتهاست ،زيرا بار

شاخصهای بررسی باقیمانده کوواريانس و واريانس در

عاملی آن از ساير نشانگرهای سازهی فرهنگ سازمانی

بافت دادهها که شامل  GFIو  SRMRاست نشان

بیشتر است و اين درحالیاست که نشانگر رسالت

میدهد که کوواريانس و واريانس خطاء به خوبی کنترل

(مأموريت) در رتبه آخر قراردارد .همچنین در

شدهاست .در مورد شاخصهای بررسی الگوهای

شكلگیری متغیر مكنون بیرونی عملكرد شغلی

جايگزين شامل  IFI ،NNFI ،NFIو  CFIنیز نتايج حاکی

نشانگرهای مهارتهای ادراکی و مهارتهای فنی

از آن است که مقادير اين شاخصها برای مدل باالتر از

بهترتیب با بارهای عاملی  5/35و  5/51در رتبه اول و

 5/35محاسبهشدهاست که مقدار قابل توجهی است.

آخر قراردارند.

همچنین مقدار گزارششده برای شاخص ريشه دوم
برآورد واريانس خطای تقريب ( )RMSEAنشاندهنده

جدول  -3شاخصهای برازش مدل مسیر
شاخص

حد
*
مطلوب

مقدار گزارش
شده

کای اسكوير/درجه آزادی ()χ2/df
میانگین مجذور پسماندها استاندارد
شده ()SRMR
شاخص برازندگی ()GFI
شاخص تعديل برازندگی ()AGFI

≥ 4

1/52

≥ 5/51

5/541

≤ 5/35
≤ 5/35

5/34
5/34

شاخص نرمشده برازندگی ()NFI

≤ 5/35

5/31

آنها (با توجه به مقدار  tگزارش شده) ،نشاندهندهی

شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاينده ()IFI
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
ريشه دوم برآورد واريانس خطای
تقريب ()RMSEA

≤ 5/35
≤ 5/35
≤ 5/35

1/55
1/55
1/55

≥ 5/51

5/513

تطابق قابل قبولی را نشانمیدهد .از آنجا که مقدار

*منبعHooman, 2009; Alambaigi et al., 2011; :
Rasooli & Ahmadpour-Dariani, 2011

کنترل خطای اندازهگیری در مدل است .بهطورکلی
نتايج جدول ( )3حاکی از آن است که مدل با دادهها
برازش مناسبی دارند .از اين رو ،میتوان پارامترهای
برآورد شده در مدل بهدستآمده را قابل اتكا دانست.
مقادير بارهای عاملی نشانگرهای هر يك از سازهها
(متغیرهای مكنون درونی و بیرونی) و سطح معنیداری
آن است که تمام نشانگرها بهدرستی در محل خود
قرارگرفتهاند (جدول  .)5لذا ،میتوان بیان داشت که
نشانگرهای مورد استفاده با زيربنای تئوری پژوهش
آمارهی  tگزارششده برای تمامی نشانگرها موردنظر
باالتر از  1/34است ،حاکی از معنیدار بودن نشانگرهای
مذکور در سطح يك درصد است .با توجه به نتايج جدول
( ،)5مشخص میشود که در شكلگیری متغیر مكنون
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جدول  -5مقادير استاندارد شده و سطح معنیداری نشانگرهای پژوهش
سازه

فرهنگ سازمانی

عملكرد شغلی

نشانگر

2

ضريب استاندارد

خطای استاندارد

مشارکت(درگیرشدندرکار)
سازگاری (ثبات و يكپارچگی)
انطباقپذيری (انعطافپذيری)
رسالت (مأموريت)

5/15
5/14
5/40
5/01

5/500
5/501
5/513
5/515

t
11/54
15/40
0/32
3/01

p
5/51
5/51
5/51
5/51

R
5/04
5/43
5/35
5/41

ويژگیهای شخصیّتی
مهارتهای انسانی
مهارتهای ادراکی
مهارتهای فنی

5/05
5/43
5/35
5/51

5/534
5/530
5/533

0/34
3/12
5/34

5/51
5/51
5/51

5/50
5/31
5/11
5/24

همانطورکه بیان شد ،تمامی نشانگرها دارای بارهای
عاملی معنیداری بر روی سازههای مربوط به خود
هستند .در مرحله بعد از کاربرد دوم مدل معادالت
ساختاری ،در قالب تحلیل مسیر در بررسی رابطه علّی
بین متغیرهای مدل پژوهش استفاده شده است .با توجه
به ضريب مسیر  5/40و مقدار  tمعنیدار ( )4/21میتوان
چنین استدالل کرد که فرهنگ سازمانی اثر مثبت و
معنیداری بر عملكرد شغلی کارشناسان ترويج کشاورزی
استان کرمان دارد .همچنین مقدار  R2گزارششده که
برابر با  5/35میباشد نیز حاکی از آن است که فرهنگ
سازمانی توانايی تبیین  35درصد از تغییرات عملكرد
شغلی کارشناسان ترويج کشاورزی را دارا میباشد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

با توجه به نقش نیروی انسانی در بهرهوری هر
سازمان ،بررسی و تعیین وضعیت عملكرد شغلی آنها و
شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن نقش مهمی در شناسايی
چالشهای پیشرو و ارتقای عملكرد سازمان دارد
( .)Moazzen et al., 2011در اين میان فرهنگ سازمانی
از جمله مهمترين عوامل موثر بر عملكرد شغلی کارکنان
است .بررسی اثر فرهنگ سازمانی و مولفههای آن بر
عملكرد شغلی هدف اصلی پژوهش حاضر بود .يافتههای
پژوهش حاکی از آن است که همبستگی مثبت و
معنیداری بین تمامی مولفههای فرهنگ سازمانی
(مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذيری و رسالت) با عملكرد
شغلی کارشناسان ترويج کشاورزی در سطح يك درصد
وجود دارد .نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاری
بیانگر آن است که فرهنگ سازمانی اثر مثبت و
معنیداری بر عملكرد شغلی کارشناسان ترويج سازمان
جهاد کشاورزی استان کرمان دارد .ضريب مسیر  5/40و

مقدار  tمعنیدار ( )4/21نشان داد که وجود فرهنگ
سازمانی مناسب در میان کارشناسان اثر مثبت و
معنیداری بر عملكرد شغلی کارشناسان ترويج کشاورزی
دارد .نتیجه فوق با نتايج پژوهشهای محققانی همچون؛
(2010) Kheradmand & Nazem؛ Chien-Ming
)(2009؛ (2009) Ojo؛ (2009) Irfan et al؛ & Etemadi
(2009) Dianati-Deylami؛ (2009) Bohairaei et al؛
(2007) Liu؛ (2007) Dost-Mohammadi et al؛

(2005) Morovati-Sharifabadi؛ همخوانی دارد و اين
در حالی است که با نتايج؛ Amirkabiri & Tehrani
) (2006همخوانی ندارد.
با توجه به يافتههای حاصل از بررسیها در مورد
فرهنگ سازمانی و عملكرد شغلی و همچنین همبستگی
بین اين دو متغیر در پژوهش حاضر ،در نهايت امر چنین
میتوان گفت که استقرار نظام فرهنگ سازمانی مطلوب
در جامعه آماری مورد مطالعه و در نتیجه افزايش
عملكرد شغلی آنان ،مستلزم اين است که مسئولین
مربوطه با استفاده از ويژگیهای نوين فرهنگ سازمانی
(مانند :محرکهای روانی و غیره) روح تازهای را در کالبد
کارشناسان خود ،رشد و پرورش دهند .لذا جهت استقرار
و ايجاد چنین شرايطی پیشنهادهای ذيل ارايه میگردد:
 -1از آنجايی که نتايج حاصل از پژوهش نشانداد
که فرهنگ سازمانی در جامعه آماری مورد مطالعه از
وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است ،از طريق مديريت
فرهنگ سازمانی ،میتوان هر يك از شاخصهای فرهنگ
سازمانی را مورد تاکید ،توجه و دقت نظر قرار داد و
عوامل مفید و موثر بر آن را حفظ و تقويت کرد و
ارزشهای نامطلوب را دستخوش تغییر و اصالح قرار داد.
بهطوریکه همواره فرهنگ سازمانی و ابعاد آن در
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تصمیمات ،خطمشیها ،رويهها و فعالیتهای سازمانی به
عنوان عاملی اثرگذار بر عملكرد شغلی و کارايی کارکنان
و سازمان مدنظر باشد.
 -2مأموريتها و چشماندازهای سازمان و همچنین
استراتژیهای پیشبینی شده برای رسیدن به دورنمای
مذکور به اطالع کارشناسان و افراد تازه استخدام شده،
رساندهشود (بهطورمثال از طريق :برگزاری جلسات
تعامل کارشناسان با مديريت سازمان ،اطالعرسانی از
طريق وب سايت داخلی و غیره) که اين امر در روشن
کردن ديد کارشناسان نسبت به همسويی اهداف خود با
سازمان و تالش در جهت همسوسازی آن و يا احتماالً در
صورت عدم همسويی نسبت به جداشدن از سازمان
کمك می کند .افرادی که اهداف خود را در سازمان
نمیتوانند جستجو نمايند انگیزهای برای کارکردن ندارند
و کارکردن در سازمان را امری اجباری و به دور از عاليق
خود میدانند ،اما در مقابل افرادی که سازمان را با خود
هم جهت میبینند و به کار کردن در سازمان به عنوان
عضوی از يك مجموعه افتخار مینمايند ،کارهای خود را
بهتر و موثرتر انجام میدهند و در نتیجه به مراتب
عملكرد باالتری خواهندداشت.
 -4در راستای مشارکت کارشناسان در امر
ارزشگذاری و تصمیمگیریهای سازمان میبايستی
جلسات تعاملی با کارشناسان بهمنظور تدوين ،بازنگری و
ارزيابی در اهداف سازمان در برنامه مديران رده باالی
سازمان قرارگیرد و مديران خود را ملزم به انجام آن
نمايند .اطالع از مشكالت و مسايل درون سازمان و

همچنین اطالع کلیه کارشناسان از آخرين اقدامات
انجامشده در هر يك از زيرواحدهای سازمانی میتواند به
يكپارچگی بیشتر و جريان بهتر کار در درون سازمان
کمك کند .اين گردهمايی کارشناسان در کنار هم
میتواند به ايجاد انگیزه در کارشناسان موثر باشد.
همچنین جلسات دورهای با مديريت سازمان نیز به
کارشناسان کمك میکند که تصور نمايند مديريت
سازمان هم جزيی از آنان است و از مسايل و مشكالت
آنان آگاه است .همچنین مشارکت کارشناسان در
تصمیمگیریهای سازمان (بهويژه کارشناسان
مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزی) موجب
احساس شخصیت و افزايش عالقمندی آنان به سازمان
خواهد شد و سازمان بايد با بهرهگیری دقیق و
سازمانيافته از برنامههای مشارکتجويانه از
نقطهنظرهای کارشناسان در تصمیمگیریهای کالن و
خرد استفاده نمايد.
 -3مديريت سازمان با گسترش و توسعهی روابط
غیررسمی به وسیله نسشتها و مالقاتهای دوستانه با
کارشناسان ،پیگیری و پیجويی مسايل و مشكالت
زندگی شخصی کارشناسان و گردشهای دستهجمعی و
غیره موجبات ايجاد تصويری مناسب از حمايتهای
مديريتی را فراهمآورد .همچنین میتواند با ارايه
اطالعات شفاف و بهموقع به کارکنان از به وجود آمدن
جو بیاعتمادی و شايعهسازی در سازمان جلوگیری کند
که اين امر در تعالی فرهنگ سازمانی نقش بهسزايی
خواهد داشت.
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